
Tijdelijke verkeersmaatregelen Hoogezand-

Sappemeer

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, gelet op artikel 17

en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 21 en 34 van het Besluit administratieve bepalingen

inzake het wegverkeer;

 

maakt bekend:

 

dat in verband met het organiseren van een Oranjemarkt op 27 april 2019, in het belang van de

verkeersveiligheid, een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor het (gedeeltelijk) afsluiten van

onderstaande weggedeelte(n) voor alle bestuurders, met uitzondering van voetgangers, van (een

gedeelte):

 

23 april 2019 van 17:00 tot en met 22:00 uur:

 

Hoofdstraat, tussen de Kees de Haanstraat en de doorsteek naar de secundaire weg ter hoogte van het

tankstation

Noorderstraat, tussen de Parkstraat en de Kees de Haanstraat

 

27 april 2019 van 05:00 tot en met 22:00 uur:

 

Hoofdrijbaan, secundaire rijbaan en tussenliggende parkeerplaats van de Hoofdstraat tussen de Kees

de Haanstraat en de doorsteek naar de secundaire rijbaan ter hoogte van het tankstation

Hoofdrijbaan en secundaire rijbaan van de Noorderstraat tussen de Parkstraat en de Kees de Haanstraat

Dr. Aletta Jacobsstraat tussen de Noorderstraat en de Plantsoenstraat

De Klinker tussen de Noorderstraat en de Ankersmid

 

en;
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Een tweezijdig verbod om stil te staan is ingesteld in de Violenstraat tussen de Noorderstraat en de

Burgemeester Stronkhorststraat.

Een tweezijdig verbod om stil te staan is ingesteld in de Parkstraat, de Dr. Aletta Jacobsstraat, de

Burgemeester Jonkerenstraat, de Burgemeester Stronkhorststraat en de Borgercompagniesterstraat

tussen de Noorderstraat en de Vosholen

Een tweezijdig verbod om stil te staan is ingesteld in de Klinker

Een enkelzijdig verbod om stil te staan is ingesteld in de Lutherse Kerkstraat, de Wilhelminastraat en

de Kees de Haanstraat

Eénrichtingsverkeer is ingesteld, toegang vanaf de Groene Driehoek, in de Arie Bosscherstraat

 

 

Zaaknummer: 2019-006261

 

Vragen?

Als u naar aanleiding van dit besluit nog vragen heeft, dan kunt u bellen met een medewerker van het

Contactplein van de gemeente Midden-Groningen via telefoonnummer 0598-373737.
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